Twoje zadania w projekcie

1.
2.

Przetestuj ekspres z najnowszej linii Saeco GranAroma.
Publikuj w mediach społecznościowych z #GranAroma

facebook INSTAGRAM

Spróbuj pysznej kawy z ekspresu Saeco GranAroma i dziel się chwilą!
Zamieść co najmniej jeden post w mediach społecznościowych z #KawaTakaJakTy
#GranAroma #Saeco #projekttrnd. Zadbaj, aby ekspres Saeco był widoczny na
Twojej publikacji.
W swoich działaniach nie zapomnij także o InstaStories i relacji na Facebook’u.
Niech o ekspresach automatycznych Saeco GranAroma dowie się jak najwięcej Twoich
obserwujących.

3.

Napisz opinię o urządzeniu na wyznaczonych dla Ciebie platformach (linki do
wybranych platform otrzymasz w wiadomości e-mail w trakcie trwania kampanii).
Jak napisać opinię? Wskazówki znajdziesz na stronie obok.

Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich swoich publikacji w mediach
społecznościowych, logując sia na swój profil trnd. Na stronie głównej,
w części dotyczącej projektu Saeco GranAroma, znajdziesz odpowiednią
zakładkę do zaraportowania swoich aktywności.

Jak napisać opinię?
TAK!

NIE!

Spraw, aby opinia była zwięzła.
Maksymalna długość to 5 zdań.

Twoja recenzja nie może być dłuższa
niż 5 zdań.

Stwórz prawdziwą, szczerą opinię.

Twoja recenzja nie może być formą
reklamy – oceń produkt rzetelnie!

Nawiąż do tego, czy Saeco GranAroma
z technologią CoffeeMaestro pozwala Ci
zrobić kawę, dokładnie taką jak lubisz.
Odnieś się wyłącznie do
osobistych doświadczeń! Używaj
spersonalizowanych słów: moim
zdaniem, według mnie, w moim
przypadku itp.

Twoja recenzja nie może zawierać
informacji o platformie trnd administrator uznaje takie treści za
formę reklamy.
Nie odnoś się do marek
konkurencyjnych i ceny urządzenia.

Skorzystaj z pytań pomocniczych
podczas pisania opinii
Czy obsługa ekspresu Saeco GranAroma jest intuicyjna? Jak oceniasz czytelność
kolorowego wyświetlacza i dotykowego panelu sterowania?
Czy oferowana szeroka różnorodność napojów odpowiada Twoim potrzebom?
Jak oceniasz możliwość personalizacji aż 5 parametrów kawy?
Jak oceniasz możliwość zapisania ulubionych kaw w profilach użytkownika? Czy jest to
przydatne?
Jak oceniasz możliwość intuicyjnej personalizacji napojów dzięki technologii CoffeeMaestro?
Czy korzystasz z możliwości zrobienia dwóch kaw mlecznych jednocześnie, dzięki funkcji
LatteDuo?
Jak oceniasz funkcję automatycznego czyszczenia parą z HygieSteam?
Czy dzięki funkcji ExtraShot i dodatkowej porcji Ristretto, kawa jest mocniejsza, bez
posmaku goryczki?
Jak oceniasz smak kaw czarnych i mlecznych oraz jakość spienionego mleka?
Jak oceniasz wygląd i rozmiar ekspresu Saeco GranAroma? Jak urządzenie prezentuje się
w Twojej kuchni?

Technologia Saeco
POZWALA WYDOBYĆ TO,
CO W kawie NAJLEPSZE
Saeco GranAroma, dzięki technologii CoffeeMaestro, oferuje Ci intuicyjną personalizację
szerokiej gamy napojów kawowych, przygotowanych ze świeżo zmielonych ziaren kawy,
dokładnie tak jak lubisz.

Intuicyjna personalizacja
GranAroma oferuje szeroki wybór
światowej klasy napojów oraz ich intuicyjną
personalizację.

CoffeeMaestro
Po prostu wybierz swój pożądany profil
smakowy z trzech proponowanych przez
technologię CoffeeMaestro ustawień –
Delicato, Intenso oraz Forte.
Każdy z profili ma już zapisane idealne
ustawienia tak, by bez wysiłku otrzymać
spersonalizowany napój.
Aroma Extract
To inteligentny system, który osiąga idealną
równowagę między temperaturą parzenia a
ekstrakcją aromatu. Rezultat to doskonały
aromat, perfekcyjna crema i optymalna
temperatura kawy.

ExtraShot
Wzmacnia intensywność kawy dodatkową
porcją Ristretto. Ten intensywny dodatek
sprawi, że kawa będzie mocniejsza, a
jednocześnie pozbawiona posmaku goryczki.

Najnowsza linia mod

Nowoczesne technologie i ko

Saeco GranAroma SM6580/xx
oraz SM6480/00
•
•
•
•
•
•

•

14 światowej klasy napojów
4 profile użytkownika
Kolorowy wyświetlacz oraz intuicyjna
personalizacja z technologią CoffeeMaestro*
Funkcja ExtraShot
System AromaExtract
LatteDuo i LattePerfetto – aksamitna
mleczna pianka oraz 2 kawy mleczne
jednocześnie
HygieSteam - automatyczne
czyszczenie obiegu mleka parą

Opatentowany młynek wykonany z trwałej ceramiki zapewnia precyzyjne mielenie
i niezmienny bogaty smak i aromat ze świeżo mielonych ziaren kawy.
Technologie Latte Duo oraz Latte Perfetto
Przygotuj jednocześnie dwie perfekcyjne mleczne kawy z idealnie gęstą mleczną
pianką, dzięki technologiom LatteDuo oraz LattePerfetto.

deli Saeco GranAroma

ompaktowy design prosto z Włoch

Saeco GranAroma SM6582/xx
oraz SM6585/00
•
•
•
•
•
•

•

16 światowej klasy napojów
6 profili użytkownika
Kolorowy wyświetlacz oraz intuicyjna
personalizacja z technologią CoffeeMaestro*
Funkcja ExtraShot
System AromaExtract
LatteDuo i LattePerfetto – aksamitna
mleczna pianka oraz 2 kawy mleczne
jednocześnie
HygieSteam – automatyczne
czyszczenie obiegu mleka parą

* Pozwala wybrać dla każdego napoju pożądany profil smakowy z trzech proponowanych przez technologię
CoffeeMaestro ustawień – Delicato, Intenso oraz Forte.

Różne grubości mielenia ziaren – 12 stopniowa regulacja młynka pozwala idealnie
dopasować smak kawy do osobistych preferencji.
HygieSteam to nowoczesna technologia, która pozwala na automatyczne czyszczenie
parą. Za każdym razem, kiedy przygotowujesz napój z mlekiem, urządzenie może
wyczyścić mechanizm spieniania mleka przy pomocy strumienia pary.

Twoje publikacje z Saeco GranAroma
- dziel się swoją codziennością i kreuj
Twoją opinię w sieci!
Masz swoją ulubioną kawę - a może wybierasz różne rodzaje w zależności
od pory dnia czy nastroju? Pokaż, jak robisz kawę z Saeco GranAroma i inspiruj innych!
Koniecznie dodaj opis oraz #KawaTakaJakTy #GranAroma #Saeco #projekttrnd.
Pamiętaj, przed dodaniem publikacji zdejmij z ekspresu wszystkie nalepki i etykiety.
Logo kawy, dołączonej do zestawu, nie powinno być widoczne na Twoich publikacjach – skup
się na zaprezentowaniu ekspresu Saeco GranAroma.

Jesteś kreatywny? Nagraj krótki filmik na Youtube lub TikToku
•
•
•
•
•
•



Nagrywając, koniecznie zaprezentuj, jak z ekspresem Saeco GranAroma przygotowujesz
dwie kawy jednocześnie, dzięki technologii LatteDuo.
Podczas nagrywania, zwróć szczególną uwagę na jakość dźwięku (upewnij się, że nic nie
zakłóca nagrania, a w tle nie ma żadnych innych dźwięków).
Postaraj się, by dźwięk nagrywany podczas parzenia kawy nie był nieprzyjemny dla ucha
(lub nie nagrywaj dźwięku podczas mielenia ziaren).
Zadbaj o to, aby obraz był wyraźny i stabilny. Nagrywaj w pionie lub poziomie (w
zależności od platformy).
Pomysł – liczymy na Twoją kreatywność. Zadbaj, aby ekspres był czysty oraz dobrze
wyeksponowany. Tło nagrania jest równie istotne.
Twój filmik nie może być dłuższy niż 3 minuty.

www.trnd.pl/projekty/saeco-granaroma
Twój kontakt: asia@trnd.pl
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